
Referat fra afsluttende budgetsamråd den 3. september 2019 
 

 

1. Velkomst og sang 

 

Formand Lars Thruesen bød velkommen til budgetsamrådet, og forsamlingen afsang “Septembers 

himmel er så blå”.  

 

Herefter gennemgik formanden dagsordenen, efterfulgt af et navneopråb for at sikre, at alle 

menighedsråd var repræsenteret. Opråbet viste, at der var 2-3 medlemmer af hvert af de 13 

menighedsråd til stede. Der var 35 personer i salen, inkl. provstisekretær og personalekonsulent. 

 

 

2. Gennemgang af den samlede økonomi 

 

Provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen fremlagde hovedtrækkene i den samlede økonomi.  

 

Hun begyndte med at oplyse, som det også er blevet udmeldt, at Kirkeministeriet har udsat fristen 

for at udmelde ligning til menighedsrådet til den 8. oktober 2019, da valget i juni har gjort, at det 

statsgaranterede udskrivningsgrundlag først kan udskrives ultimo september efter forhandlinger 

med Social- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet. Først herefter kan også landskirkeskatten 

og udligningsordning udmeldes. Mens dette har potentielt store konsekvenser for andre provstiers 

drifts- og anlægsrammer, berører det ikke budgetproceduren i Århus, da disse tal ligger i 

mellemregningen med kommunen, inden ligningen meldes ud til de fire Århus-provstier. Den 

økonomiske ramme, som Århus Søndre Provsti har fået udmeldt, ændrer sig dermed heller ikke. 

Derfor meldes ligningen som vanligt ud den 15. september 2019.  

 

Vedrørende husholdningsbudgettet henledte provsten forsamlingens opmærksomhed på, at der i 

2020 for første gang ikke er ydelser til afdrag og renter. Afdragsniveauet var højest i 2012, hvor 

5.711.000 kr. af provstiets midler gik til renter og afdrag. En ekstrabevilling fra det fælles 

budgetudvalg gjorde det muligt at afdrage den sidste gæld i 2019. Det har naturligvis stor 

betydning at have de mange millioner til rådighed til andre formål.  

 

Driftsbudgettet holdes på ca. 47.000.000 kr. og igen i 2020 sker der ingen fremskrivning. 

Provstiudvalget mener, at budgetudviklingen kan holdes i ro, da provstiet har mange reserver at 

trække på: Der er frie midler i kirkekasserne på 9.400.000 kr.; udgiften til Brandsoft er lagt ind i PU-

Kassen; budgetreserven til uforudsete udgifter er øget til 2.000.000 kr.; menighedsrådene har 

samlet set likviditet på 3.900.000 kr. stillet til rådighed fra provstiudvalget. Endelig lægges der 

stadig flere midler i provstiets puljer. Der er afsat over 9.000.000 kr. til anlæg, der er en stor 

udviklingspulje i 2020 og en pulje til feriepengeforpligtelse samt de fælles samarbejder internt i 

provstiet og samarbejder med de øvrige Århus-provstier. Alt dette er en understøttelse af de lokale 

kasser. 

 

Jette Marie Bundgaard-Nielsen gennemgik herefter provstiudvalgets indstilling til fordeling af 

anlægsbevillinger, der besluttes endeligt sammen med den samlede økonomiske ramme på 



provstiudvalgsmøde den 11. september 2019. Der er fortsat midler til en stor anlægspulje, selvom 

der i det forgange år har været store udgifter til store renoveringer af både Ormslev, Viby og 

Mårslet Kirke. Der er ganske få ønsker, der ikke er blevet opfyldt. Mårslet har fortsat ønsker, men da 

de har fået mange bevillinger de senere år, er istandsættelsen af kirkens syddige og deres 

materielgård sat i venteposition efter menighedsrådets prioritering af andre anlægsarbejder. Tiset 

har ligeledes ikke fået bevilget midler, da der ikke er blevet indsendt projektbeskrivelse. 

 

Om Kolt fastslog provsten, at provstiets budgetmodel tager højde for maskinindkøb, hvorfor man 

selv burde kunne vedligeholde sine maskiner. Ønsket om midler til en minilæsser har affødt en 

principiel diskussion i provstiudvalget om, hvorvidt menighedsrådet i stedet kunne anvende 

leasing. Forskellige forhold gjorde dog, at provstiudvalget ikke anbefaler leasing af maskiner. For 

det første er finansiel leasing grundlæggende et lån, og provstiudvalgets politik er, at provstiet skal 

være gældfrit. For det andet skal man ved leasing betale fuld moms, mens man ved køb har sit 

momsfradrag for kirkegården. Endelig er ejerforholdet for maskinen – afhængig af den konkrete 

aftale – usikkert; om maskinen er menighedsrådets ejendom, når en aftale udløber eller om 

restværdien indgår i en fornyet leasingaftale, som det gælder i nogle typer af aftaler.  

På grund af disse usikkerheder har provstiudvalget i stedet besluttet at reservere 251.809 kr. i 

anlægsmidlerne til køb af ny maskine. Men bevillingen ydes i første omgang som et lån af 

provstiets egne midler, og provstiudvalget vil sammen med menighedsrådet vurdere realistiske 

tilbagebetalingsmuligheder i forbindelse med budgetmødet den 9. oktober 2019. En leasingaftale 

ville også indebære, at menighedsrådet selv skulle betale de månedlige ydelser over egne 

driftsmidler.  

 

Provstiudvalget har valgt at afsætte 1.000.000 kr. til opsparing til feriepengeforpligtelsen. 

Kirkeministeriet har nu meldt ud, at der oprettes en fælles fond, der kan administrere forpligtelsen 

og forrentningen af midlerne. Forpligtelsen skal indbetales medio 2021, og provstiudvalget finder 

det derfor ansvarligt at reservere midlerne til indbetaling over f.eks. 3 budgetår. Især fordi der i 

2021 også er udgifter til den øgede pensionsforpligtelse. Det vurderes, at forpligtelsen for Søndre 

løber op i ca. 3.000.000 kr.  

 

Tilbage står 839.000 i en omprioriteringspulje, da der stadig er ubekendte økonomiske faktorer. 

Der kører i øjeblikket en sag om Kolt Parkkirkegård, som formodentligt bliver udgiftstung. Dertil 

kommer renovering af Ravnsbjergs præstebolig på Karensmindevej samt opførelse af ny 

præstebolig og udvidelse af sognegård i Viby, hvor de samlede nettoudgifter fortsat er usikre, da 

de bl.a. også afhænger af salget af præsteboligen på Møgelmosevej. 

 

Torben Lauridsen, Fredens, spurgte ind til baggrunden for anlægsudgifterne i Viby, hvorefter 

provsten ridsede sagsudviklingen op. En af præsterne er blevet fritaget for bopælspligt, og 

menighedsrådet har besluttet at sælge Møgelmosevej, så man står tilbage med én bolig. 

Menighedsrådet ønsker at nedrive boligen på Kirkestien, hvor kælderen er inficeret af 

skimmelsvamp. Alene renoveringen af kælderen vil koste 3.600.000 kr. Hertil kommer udgifter til 

renovering af den øvrige bolig. Derfor giver det bedre mening at opføre et nyt hus på Kirkestien, 

hvor der har været præstebolig siden 1800-tallet. Den nuværende bolig er bevaringsværdigt i 

kategori 4, hvorfor den ønskede nedrivning er blevet annonceret på Århus Kommunes hjemmeside, 

så det er muligt at gøre indsigelse. Dette skaber behov for at udvide sognegården, så der kan blive 



kontorplads til begge præster. Menighedsrådet er usikker på de endelige udgifter, men det er 

samlet set en god løsning, hvis de økonomiske overslag holder. 

 

Præsteboliger er en fremtidig udfordring. Ravnsbjerg har valgt at bevare sine to boliger ved at 

renovere Karensmindevej. Vi står over for en situation med præstemangel, så en god bolig bliver et 

vigtigt aktiv i at tiltrække præster. Lige nu er politikken, at der skal være mindst en bolig pr. 

pastorat. Denne bolig skal så til gengæld også være i god og attraktiv stand. 

 

Lars Thruesen overtog herefter ordet og gennemgik de overordnede tal for drift, anlæg og lokale 

præstelønninger. 

 

Han slog fast, at tallene for likviditet stillet til rådighed fra provstiet blev beregnet i 2011 med den 

nye økonomilov og nye budgetskemaer. Det kan derfor være en grund til at kigge på en evt. 

genberegning. Et andet spørgsmål, der er afgørende, er, om der skal være 1,5 måneds løn i 

likviditet, da det jo ikke er frie midler, men et ekstra “lån” til kasserne, som står uberørt i tilfælde af, 

at ligning ikke bliver udbetalt til tiden. Dette sker så sjældent, at vi kan overveje at låse mindre fast 

og i stedet lade pengene arbejde lokalt som en driftsstigning. 

 

Provstiudvalget fortsætter sine samtaler med menighedsrådene om analyser af de enkelte 

kirkekasser. Budgetmodellen har nu været anvendt i 3 hele budgetår. Der kan fortsat reguleres, så 

der er også grund til at fortsætte den løbende dialog med menighedsrådene. Til budgetmøderne i 

oktober inviterer provstiudvalget derfor flere menighedsråd ind ad gangen, da det kan være 

givende at kigge på sammenlignelige sogne.  

 

Frie midler var sat til debatten på budgetsamrådet, da der er flere principielle holdninger til de frie 

midler og hvordan man anskuer dem. Derfor erkender provstiudvalget også, at det er svært at nå 

frem til en fast på politik for anvendelsen af frie midler. Men er det nødvendigt at samle så mange 

frie midler, når provstiet har så mange reserver at trække på?  

 

Provstiudvalget havde derfor forberedt 6 spørgsmål, som forsamlingen kunne diskutere ud fra ved 

bordene. 

 

De efterfølgende bemærkninger viste, at menighedsrådene er mest sindede på at fortsætte som 

hidtil i forhold til de frie midler, hvor der viste sig at være to hovedtendenser:  

 

1. Menighedsrådene vil gerne beholde retten til at spare op. Dette er provstiudvalget heller ikke i 

mod, så længe opsparingen er til fornuftige, specifikke formål, der disponeres i regnskaberne. 

 

2. Menighedsrådene kan godt søge om anlægsmidler, selvom man har frie midler. Provstiudvalget 

ser fortsat positivt på alle anlægsønsker, men har man frie midler, er det fordrende for bevillingen, 

at man også selv bidrager til finansiering af ønsket. Enten via opsparede midler til det specifikke 

projekt eller med frie midler, der ikke er disponeret.  

 

Jette Marie Bundgaard-Nielsen slog fast, at en af de fornemste opgaver for provstiudvalget er at 

skabe en fælles kultur med solidaritet på tværs af sognene, hvor det er accepteret, at nogle 



menighedsråd får nogle år, mens andre må vente i kø. I trange tider kan en sådan solidaritet også 

række til at frie midler kan gøre gavn i andre sogne, hvis det er nødvendigt. 

 

Provsten fastslog også – på spørgsmål fra Edith Østergaard – at budgetreserven kan søges, hvis 

menighedsrådene får uforudsete udgifter i forbindelse med barsel og sygemeldinger.  

 

 

3. Orientering om det sociale arbejde i Århus  

 

Efter afslutning af økonomisnakken overtog Helga Kolby Kristiansen ordet og orienterede om det 

kommende fælles samarbejde om socialt og diakonalt arbejde i Århus. Hun har siddet i et udvalg 

det seneste år, der har arbejdet med at skabe en fremtidig struktur for det sociale arbejde efter 

Folkekirkesamvirkets nedlæggelse.  

 

Resultatet er et samarbejde med kommunen og andre aktører. Vedtægten for samarbejdet er til 

godkendelse på det fælles budgetudvalgsmøde den 4. september 2019.  

 

Helga Kolby Kristiansen gennemgik kort strukturen for det nye samarbejde. Heri bliver 

kontaktudvalget centralt. Kontaktudvalget kommer til at bestå af 1 provst (Esben Thusgaard), 1 

repræsentant fra hver af de fire provstier, 3 fra de sociale og diakonale organisationer (Kirkens 

Korshær, KFUM, Røde Kors) samt 2 medlemmer fra kommunen (MSO og MSB). 

 

Der er afsat 1.000.000 kr. af budgetudvalget i 2020. Stilling som daglig leder af sekretariat slås op i 

oktober 2019.  

 

Det er altså en noget større organisation end Folkekirkesamvirket.  

 

For det første skal Folkekirkesamvirkets arbejde jo stadig udføres, f.eks. sorggrupper og andet 

diakonalt arbejde. For det andet er der spørgsmålet om demokratisk legitimitet. Hvordan undgår vi 

at dette bliver en centralistisk organisation inde i Århus? Hvordan får vi trukket tråde ud til 

sognene? Kontakten ud til det lokale bliver vigtigt. 

 

Hans Christian Feindor, Viby Menighedsråd, ville vide, hvad sognene kan forvente af dette 

samarbejde, når det nu udelukkende er finansieret af folkekirkens midler? 

 

Helga Kolby Kristiansen svarede, at samarbejdet om det sociale arbejde ikke kommer til at løse 

diakonale opgaver lokalt i sognene, men bliver et aktiv i at få løst opgaverne på tværs af sognene. 

Samarbejdet kan løse nogle af de fælles opgaver, som Folkekirkesamvirket ikke kunne løse på 

beskæftigelsesområdet og det sociale område. Men også opgaver, som har ligget i 

Folkekirkesamvirket, kan løses styrket i samarbejde. Det er også et spørgsmål, hvilke opgaver 

sognene gerne vil have løst? 

 

Provsten indskød, at der allerede er meget konkret samarbejde på beskæftigelsesområdet, 

provstiets personalekonsulent, Pernille Weldingh, tager telefonen, når kommunen ringer. Hun kan 



være med til at finde fleksjob til ledige, og kommunen kan se, at folkekirken er gode til at fastholde 

medarbejdere på den lange bane. Folkekirken tænker dog ikke i mål, som kommunerne gør. 

 

Folkekirkens Familiestøtte, der egentlig er hjemmehørende i Aalborg, men som med ansættelse i 

Århus Vestre Provsti også opererer i Århus Søndre Provsti med tilbud til sårbare familier, blev 

nævnt som en social organisation, der kan være socialt samarbejde med.  

 

Menighedsrådene blev opfordret til at tage materialet i kompendiet med hjem til orientering af de 

øvrige medlemmer, så alle kan få lejlighed til at læse det og følge med i arbejdet. Det er én start på 

at få det bredt ud til sognene. 

 

Jette Marie Bundgaard-Nielsen indskød den bemærkning, at der nu er ansat en ny 

kommunikationsmedarbejder, som starter 15. september, som også får også en central rolle i at 

formidle budskabet om det sociale arbejde. Nyhedsbrev om nyansættelsen meldes ud til 

menighedsrådene snarest. 

 

Budgetsamrådet godkendte provstiudvalgets indstilling af Helga Kolby Kristiansen som Århus 

Søndre Provstis repræsentant i kontaktudvalget med klapsalver. 

 

 

4. Aftale om udviklingspulje  

 

Det afgørende nye i provstiets udviklingspulje i 2020 er, at kirkegårdsområdet er kommet med, og 

det er den største årsag til, at puljens økonomiske ramme er vokset. Det er også vigtigt at pointere, 

at puljen stadig kan bruges til andre aktivitets- og udviklingsprojekter med indhold men fokus for 

udviklingspuljen i 2020 bliver kirkegårdene. 

 

Kirkegårdskulturen er under rivende forandring.  Efterspørgslen efter traditionelle kistegravpladser 

med hække er hastigt faldende. De nyeste tal viser, at 90% af alle begravelser i Århus nu er urner, 

mens kun 10% er kistebegravelser. Hertil kommer en forøget efterspørgsel efter forskellige former 

for urnegravpladser, f.eks. med mere naturpræg. Dette kræver omlægning af kirkegårdene for at 

imødekomme det fremtidige behov. Hvilket igen kræver behovsanalyser og udviklingsplaner med 

store udgifter til følge, som de enkelte kirkegårde ikke selv kan klare. 

 

Til dette formål har provstiudvalget afsat 1.200.000 kr. i udviklingspuljen til at påbegynde arbejdet 

med at få løftet udviklingsopgaven på kirkegårdene. Dette har nøje sammenhæng med punkt 5. 

 

Budgetsamrådet tilsluttede sig udvidelsen af udviklingspuljen og dens formål. 

 

  

5. Orientering om muligheden for fælles projektansættelse af landskabsarkitekt  

 

Det er meget dyrt at købe kvalificeret hjælp til at bistå med at lave behovsanalyser og udarbejde 

udviklingsplaner, fordi der er så få landskabsarkitekter med erfaring fra kirkegårdsområdet.  



Provstiudvalget i Århus Søndre vil gøre det billigere ved at ansætte en fælles landskabsarkitekt i 

provstiet til at understøtte menighedsrådene og kirkegårdsmedarbejderne med udviklingsplanerne. 

 

Flere steder er der kirkeværger, der selv kan stå for gennemførelse af en udviklingsplan, og 

menighedsrådene vil lokalt have ønsker og holdninger til, hvordan man ser udviklingen for egen 

kirkegård, men det er vigtigt også at få et fagligt blik fra en landskabsarkitekt på de planer. En 

gensidig vekselvirkning mellem konsulenten og det lokale er vigtigt og selve meningen med 

stillingen, så det hele heller ikke udvikler sig for ensartet. 

 

En føler til kirkegårdslederforeningen har givet en umiddelbar positiv tilbagemelding. 

 

Det vil være en stor win-win-situation, hvis der kan etableres et samarbejde med det eksisterende 

kirkegårdssamarbejde i Skåde, Fredens og Tranbjerg. Kirkegårdslederstillingen har hidtil været en 

fuldtidsstilling, men da stillingen har været ledig i en halvt år, og de selvledende teams på de 

enkelte kirkegårde har vist sig at fungere godt, vurderer kirkegårdsbestyrelsen ikke, at der er brug 

for en fuldtidsleder længere. Dermed åbnes der for, at den resterende del af stillingen kan bruges 

til udvikling af kirkegårdene. Med brug af udviklingspuljen kan de øvrige sogne tilkøbe ydelser via 

den ledige del af stillingen. Dette vil dog også kræve en struktur, hvor disse sogne sikres 

medbestemmelse med provstiet som garant. 

 

En fordel ved en kombineret stilling som provstiarkitekt og kirkegårdsleder for samarbejdet mellem 

Skåde, Fredens og Tranbjerg Kirkegårde er, at der i forvejen er en godkendt stilling, som kan 

besættes. Derved kan man slippe for at skulle have en godkendt i Kirkeministeriet, hvilket er en 

langstrakt affære. 

 

Det er også en fordel, at arkitekten gennem kirkegårdslederstillingen vil få et indgående kendskab 

til kirkegårdsdrift og kirkegårdskulturen samtidig med, at en del af stillingen er 

udviklingsorienteret.  

 

Niels Aage Eriksen fra Fredens Menighedsråd spurgte, om provstiudvalget har fået en 

tilbagemelding fra kirkegårdsbestyrelsen.  

 

Hertil svarede provsten, at provstiudvalget afventer kirkegårdsbestyrelsens officielle stillingtagen.  

 

Jens Holger Geil, som er formand for kirkegårdsbestyrelsen, supplerede med, at spørgsmålet har 

været behandlet på møde. Der er stemning for at deltage i et samarbejde, men under 

forudsætning af, at en række kriterier for lederprofilen opfyldes. Den leder, der skal ansættes, skal 

kunne drive udvikling på kirkegårdene, men skal samtidig have den rigtige profil til at lede de 

selvledende, selvbærende teams på de enkelte kirkegårde. Spørgsmålet tages op igen på 

bestyrelsesmøde den 25. september, hvor der skal arbejdes videre med sagen. Herefter sendes det 

ud til de tre menighedsråd.  

Provstiudvalget skal også behandle sagen og det videre forløb på de kommende møder, idet en ny 

fælles struktur og organisation i så fald skal dannes. 

 



Budgetudvalget bemyndigede provstiudvalget til at indgå i forhandling med kirkegårdsbestyrelsen 

om et samarbejde.  

 

Provsten udtrykte håb om at have en løsning på plads til provstesynene i foråret, hvor 

kirkegårdsudvikling igen bliver et centralt tema. Kirkegårdsomlægningerne vil blive igangsat i takt 

med provstesynene, da det ikke er muligt at tage alle kirkegårdene på én gang.  

 

 

6. Sekretariatschef i Landsforeningen af Menighedsråd, Torben Lauridsen 

 

Sekretariatschef i Landsforeningen af Menighedsråd, Torben Lauridsen, havde et oplæg om 

aktuelle emner fra Landsforeningen. 

 

Han startede på det politiske område, hvor alle medlemmer af det nye kirkeudvalg i folketinget er 

nye, på nær Marianne Jelved som kirkeordfører fra Det Radikale Venstre. Torben Lauridsen håber 

derfor, at hun kan være med til at indføre de nye ordførere i kirkeområdet. Ligeledes vil 

Landsforeningen lave en introduktion til folkekirken for kirkeudvalget. 

 

Landsforeningen har haft møde med kirkeminister, Joy Mogensen, hvor man drøftede spørgsmål 

om forhandlingsretten for menighedsrådene, som ligger nu i Moderniseringsstyrelsen. 

Landsforeningens ambition er at blive forhandlingsberettiget arbejdsgiverorganisation og overtage 

forhandlingsretten på vegne af menighedsrådene. Man drøftede også rollefordeling mellem stift, 

provsti og landsforening. Rollefordelingsmodellen synes ikke at blive respekteret længere, da den 

længe har været forældet og nye lokale behov er opstået. Endelig talte man også om 

økonomiloven, hvor Landsforeningen arbejder for fortsat demokratisering og transparens. Som 

eksempel gav Torben Lauridsen det, at næsten 40% af midlerne i folkekirken fordeles uden for 

offentligheden, bl.a. af det fælles budgetudvalg i Århus-provstierne. 

Ministeren bød fra sin side ind med spørgsmål om land og by, grøn omstilling samt tryghed og 

social stabilitet. Sidstnævnte handler om civilsamfundets rolle i forhold til kirken. Ministeren har 

med sine tre indsatsområder fanget det aktuelle billede af kirken i f.eks. Århus. 

 

Der foreligger 4 brochurer og 3 større rapporter om liturgi til understøttelse af en folkelig debat 

om udvikling af liturgien. Landsforeningen prøver at sætte debatten i gang ved at sætte det på 

dagsordenen i forhold til stifter og distriktsforeninger, ligesom det er temaet i næste udgave af 

Menighedsrådenes Blad. 

 

Om valget i 2020 kunne Torben Lauridsen oplyse, at Landsforeningen sammen med 

Kirkeministeriet er i gang med at en udarbejde plan for, hvordan den nye valglov udføres i praksis. 

Til det formål afholdes et antal workshops/kurser i januar og februar 2020. 

 

Af andre emner, som sekretariatschefen berørte, kan nævnes lønforhandlinger i perioden 15. 

september-15. november, spørgsmålet om ejerskab til personlige data, copyright-spørgsmål i 

forbindelse med brug af billeder, NEM-handel og den tekniske løsninger til f.eks. FLØS og 

Brandsoft til håndtering af indbetalinger. 

 



Søren Gynther-Sørensen, Skåde Menighedsråd, spurgte om forhandlingsretten indebærer, at 

Landsforeningen skal have organiseret alle menighedsråd og i fald, hvor mange er så ikke 

medlemmer?  

 

Det første spørgsmål kunne Torben Lauridsen ikke umiddelbart svare på, men der er kun 7 

menighedsråd, der ikke er medlem. 

 

Jette Marie Bundgaard-Nielsen spurgte ind til Landsforeningens ressourcer og kompetencer til at 

forhandle i forhold til den store forhandlingskompetence, der kræves for at hamle op med 

Moderniseringsstyrelsen. I dag er det kirkeministeriet der - med bistand fra personalestyrelsen og 

ofte med deltagelse fra et medlem fra landsforeningen - forhandler for folkekirken. Denne erfaring 

og kompetence skaber tryghed for menighedsrådene. Samtidig anførte hun, at den nuværende 

struktur giver mening, så længe folkekirken er en del af staten. Har landsforeningen inden for 

nuværende kontingent råd til at erhverve de nødvendige ressourcer for at klare opgaven? Hvem 

skal ellers betale? Det er der kun den lokale ligning til. (I parentes bemærket betaler 

menighedsrådene i de 4 Århus provstier i dag ca. 800.000kr.) 

 

Hertil svarede sekretariatschefen, at der er 10 organisationer – bl.a. Præsteforeningen – der har 

skrevet bekymringsbrev ved udsigten til, at Landsforeningen skulle opnå forhandlingsretten. Han 

mente dog, at Landsforeningen har vist sig som kompetente, når man har siddet med som 

interessenter i overenskomstforhandlinger. Hertil anførte han, at Landsforeningens indsigt i 

folkekirken også er en meget vigtig kompetence.   

 

 

7. Input fra budgetsamrådet til personalekonsulent Pernille Weldingh  

 

Pernille Weldingh skal som personalekonsulent bistå menighedsrådene i personalespørgsmål, men 

skal samtidig opbygge personalets tillid til hende. På grund af den balancegang blev 

menighedsrådene bedt om at komme med input til hendes arbejde.  

 

Forsamlingen udtrykte glæde over personalekonsulentens arbejde og den sparring de får. Såvel 

menighedsrådene som personale har været glade for hendes indsats de steder, hun har været 

involveret i ansættelser og personalemæssige udfordringer. I stedet for at have besøg af løse 

enkelt stående konsulenter, der rejser igen, så mærker man netop at have fået en til at hjælpe med 

det lange seje træk i hverdagen. 

 

 

8. Budgetsamrådets syn på fremtidige udfordringer 

 

Provsten orienterede om fire kommende udfordringer. 

 

1. Om den nye valglov med valgforsamling understregede hun vigtigheden af menighedsrådets 

lokale kontakt og samarbejde for rekruttering af nye medlemmer af menighedsrådene. Det første 

orienteringsmøde er allerede den anden tirsdag i maj og det kan slås sammen med det årlige 

menighedsmøde og på den måde være med til at tiltrække kandidater, når man orienterer om 



menighedsrådets virke og kommende opgaver. Provsten sætter valget på dagsordenen til 

formandsmødet den 21. november 2019. Det er slet ikke for tidligt at gøre sig tanker allerede nu. 

 

2. Menighedsrådene blev opfordret til at tage liturgirapporter og -brochurer med hjem for at få 

startet debatten i sognene. I Skåde har man taget hul på samtalen, og Fredens har afprøvet 

liturgiske ændringer, som nu er sendt til godkendelse hos biskoppen.  

Lars Romby fra Beder Menighedsråd har som repræsentant for ”Teologi for lægfolk” deltaget i 

møde med biskopperne og forskellige organisationer. Her blev det drøftet, hvordan rapporterne 

kommer ud til menighedsrådene og lægfolk i almindelighed, men der fremkom ingen konkrete 

bud på, hvordan det skal struktureres.  

Provsten har sat det på næste provstikonvent for at opfordre præsterne til at få forrest i den 

ledelsesmæssige opgave det er at formidle en samtale lokalt.  

Helga Kolby Kristiansen mente også, at der mangler en stillingtagen til, hvordan det kommer til at 

fungere som en ordentlig høring og hvordan svar og inputs kommer tilbage til biskopperne.  

Vi må siden vurdere, om vi lokalt i provstiet eller i Århus skal inspirere til formidlingen. Desuden 

diskuteres det på næste møde mellem alle provster og biskoppen, hvordan det kan formidles. 

 

3. Provstiudvalget har modtaget et konkret forslag om ansættelse af en vicevært, der kan servicere 

præsteboligerne. Dette vil dog medføre, at drift og administration af præsteboliger formelt skal 

overdrages til provstiudvalget i et samarbejde med vedtægt under forsøgsordningen med 

godkendelse på budgetsamråd og i kirkeministeriet. Provsten opremsede, hvor mange samarbejder 

og hvor megen understøttelse af menighedsrådet, der allerede finder sted på personaleområdet, 

på bygningsområdet, et fælles regnskabskontor, personregistrering, kommunikation sammen med 

de øvrige provstier i Århus og nu udvikling af kirkegårde. Provstiudvalget mener, at der er en god 

understøttelse af menighedsrådene i provstiet og at der for nuværende ikke er ressourcer til 

yderligere understøttelse. Dertil kommer, at der er en udgift forbundet med opgaven, og de midler 

skal tages fra menighedsrådene, som de også skal fra til de øvrige samarbejder. Provsten gjorde 

dog også opmærksom på, at hvis 30% af menighedsrådene ønsker at overdrage opgaven, så er 

provstiudvalget forpligtet til at løse den. Provstiudvalget tager derfor kun spørgsmålet op igen, hvis 

denne situation skulle opstå.  

 

Jens Holger Geil fra Skåde Menighedsråd og Bo Jørgensen fra Kolt Menighedsråd mente begge, at 

det er en dårlig idé, da det er svært at finde en person, der kan spænde så bredt i sin 

håndværksmæssige kunnen, ligesom der vil blive megen spildtid i transport.  

 

Christian Tuemand, Ravnsbjerg Menighedsråd, mente, at en fordel ved at have én fælles person 

kunne være at få en mere ensartet standard i præsteboligerne, og han blev suppleret af 

Sognepræst Rebecca Holst Andersen fra Ravnsbjerg, som slog til lyd for, at man med en 

mellemmand og en fælles standard kunne undgå nogle af de konflikter, der opstår i den løbende 

forhandling mellem præster og menighedsråd.  

 

Provsten indskød, at det også er hendes opgave som provst på provstesynene, hvor hun prøver at 

finde løsninger sammen med provstiets bygningskyndige. 

 



Endelig orienterede Jette Marie Bundgaard-Nielsen om, at provstiets deltagelse i forsøgsordningen 

er blevet forlænget i juli, så provstiets puljesamarbejde nu løber frem til udgangen af 2021. 

 

 

9. Evt. 

Der var ingen punkter til eventuelt.  

 

 

10. Tak for i aften og sang 

 

Kl. 21.59 sagde provsten tak for i aften, inden forsamlingen sang “Æbler lyset rødt på træernes 

grene” med musikalsk ledsagelse på klaveret af Erik Kelstrup. 

 

 

 

Referent/Mathias Hede Madsen og Jette Marie Bundgaard-Nielsen  

 

 

 

 


